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BRANDWEER BOUWT
IN BILZEN

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
We hadden ons de zomer van 2020 ongetwijfeld anders voorgesteld. De maatregelen
van de Nationale Veiligheidsraad werden eerst versoepeld maar daarna weer verstrengd.
Verschillende activiteiten vielen weg of werden ingekrompen. Tegelijk bleven veel Bilzenaren zich inzetten om stadsgenoten toch een vakantiegevoel te bezorgen.
Neem bijvoorbeeld de monitoren van de Grabbelpas en sportkampen. Nooit eerder
stonden ze voor zulke uitdagingen: bubbels, social distancing … Dat geldt trouwens net zo
goed voor de leiding van alle Bilzerse jeugdbewegingen. Alles moest compleet anders dan
vroeger. Ze kregen ook meer taken voorgeschoteld, gaande van het secuur opvolgen van
de hygiënische voorschriften tot het strikt uit elkaar houden van de verschillende groepen
en het ontsmetten van spelmateriaal.
Er werden grote inspanningen geleverd. De stad kwam tegemoet aan de vraag van
verscheidene ouders om de Grabbelpas uit te breiden van drie naar vijf dagen. Geen
vanzelfsprekendheid maar onze medewerkers stonden te popelen om het jonge volkje
ook nu weer onvergetelijke momenten te bieden. Met succes: er hing een uitgelaten sfeer
en heel wat kids beloofden elkaar ook na de Grabbelpas te blijven zien.
Monitrice Tine (2de v.l.): “Toen duidelijk werd dat de zomerkampen konden doorgaan, zijn
we meteen in actie geschoten. Alles verliep vlotter dan verwacht. In plaats van uitgewerkte
programma’s kozen we nu voor speelpleinwerking, waarbij de kinderen zelf beslissen wat
ze doen. Ze vonden het duidelijk enorm plezant en dat straalde af op de ouders, die
kwistig met complimenten strooiden. Dat deed deugd. Persoonlijk draai ik al vijf jaar mee
als moni. De stemming is hier altijd super en ik leer telkens weer nieuwe vrienden kennen.”
Aan de Grabbelpas en sportkampen werken respectievelijk 60 en 100 geëngageerde
personen mee. Zij hebben hun onschatbare waarde deze zomer definitief bewezen.
Nu neemt het onderwijzend personeel de fakkel opnieuw over. Zij ontfermen zich met
evenveel zorg en toewijding over onze kinderen. Namens het stadsbestuur wens ik alle
leerkrachten, leerlingen en hun ouders alvast veel succes en een zo coronavrij mogelijk
schooljaar.

Peter Thijs
schepen van jeugd en sport
2

VERDER IN
DEZE DERTIEN:
Openbaar Vervoerplan goedgekeurd
pag. 7
Terugblik: zomer in eigen stad
pag. 11
Sport anders bekeken
pag. 12 & 13
Zomerschool
pag. 15
Extra steun voor Bilzerse verenigingen
pag. 24

Grabbelpas, De Kimpel, Bilzen

“Aste sjaun begaffeld bès, hébste goêd gespiëld.”
~ Wie smoezelig thuiskomt, heeft pas echt gespeeld.
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BILZEN IS KOPLOPER
INZAKE KLIMAATBELEID
Bilzen komt als beste uit
het
toekomstrapport.
Het
onderzoek van FutureproofedCities brengt de klimaatplannen
van de Limburgse gemeenten
in kaart. Op basis van verschillende criteria blijkt onze stad de
koploper van de klas.
Het toekomstrapport focust
in de eerste plaats op initiatieven om de CO2-uitstoot
te verminderen. Er wordt ook
gekeken hoeveel besparingen
milieuvriendelijke maatregelen
opleveren. Tenslotte worden alle
publieke acties in functie van
het klimaat opgelijst. Combineer
die drie factoren en dan staat Bilzen helemaal bovenaan de lijst van 42 Limburgse
steden en gemeenten.

OMGEVINGSWERKEN
TENNISCLUB KATTEBERG AFGEROND
De buitenaanleg rond het tenniscomplex
aan de Katteberg is klaar. De stad realiseerde er 2.200 m² betonnen wegen en
paden. Er kwamen 62 extra parkeerplaatsen bij, waaronder drie voor personen
met een beperking. Tussen de Zeepstraat
en sport- en cultuurcentrum De Kimpel
werd een goed verlichte verbinding voor
voetgangers aangelegd. Ook de verlichting
langs het bestaande fietspad werd volledig
vernieuwd.
In het najaar plaatst men nog een ruime
en overdekte fietsenstalling en volgt de
aanplant van bomen en hagen. De zijkant
van de sporthal wordt voorzien van een
groene wand voor een fraaier uitzicht. In
totaal bedragen de werken circa 800.000
euro. Daarvan betaalt de stad 600.000 euro
en TC Katteberg de rest.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

Het beleid wijst op de voortdurende inspanningen van de stad op het vlak van bv. zonneinstallaties op gemeentelijke gebouwen, de aanleg van fietspaden en de vergroening
van het openbaar domein. Tegelijk kiezen ook de inwoners massaal voor zonnepanelen, ledverlichting en zuiniger energieverbruik. Op die manier leveren zij een essentiële bijdrage aan de positieve resultaten én aan de bekroning in het toekomstrapport.
Info: 0800 25 003 I milieudienst@bilzen.be I bilzen.futureproofed.com

Toekomstrapport

Bilzen

Limburgs gemiddelde

% CO2 gereduceerd

12%

7%

Besparing per inw. per jaar

390 euro

164 euro

Publieke acties

21
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KUNST OP DE MARKT
Op zondag 20 september is het weer zover: dan bieden tientallen kunstenaars van de
meest uiteenlopende pluimage hun creaties aan op de Markt. Behalve het reusachtige
openluchtatelier is er ook verrassende animatie en sfeervolle muziek van KH Ons Verlangen
uit Beverst. Bovendien kunnen nieuwsgierigen hun objecten kosteloos laten schatten door
een experte. Kunst op de Markt duurt van 12 tot 18 uur. De toegang is gratis.
Info: 089 51 95 38 I cultuur@bilzen.be
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COMFORTABEL WONEN IN DE MEERE WEYEN
Met verkaveling De Meere Weyen in Eigenbilzen wil het stadsbestuur kwalitatief
wonen in eigen regio betaalbaar houden.
De helft van de bouwgronden is inmiddels
de deur uit. Er zijn nog negen percelen
beschikbaar, elk met een oppervlakte van
3a60ca. De prijs per lot varieert van circa
70.500 tot 77.000 euro.
Tiffany Vrijens en haar vriend Marijn Neven
wonen sinds december vorig jaar in De
Meere Weyen: “Marijn is afkomstig uit Eigenbilzen en zo kwamen we hier terecht. Het
is een rustige en mooie buurt. De ligging is
perfect; zowel qua woon-werkverkeer als
winkels en voorzieningen in de onmiddellijke omgeving. Bovendien klikt het prima
met de buren.”
Nog op De Meere Weyen bouwt sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom momenteel 10 eengezinswo-

ningen. De huizen met telkens drie slaapkamers zullen in de lente van 2021 klaar
zijn en worden volledig afgewerkt, op de
vloeren en keuken na. De prijzen schommelen tussen 220.000 en 240.000 euro,
btw en grond inbegrepen. Er wordt gewerkt
op basis van een wachtlijst en enkele
voorwaarden. Geïnteresseerde kopers
mogen geen andere woning of bouwgrond

bezitten en er gelden ook inkomensgrenzen. Kleine Landeigendom biedt
tevens de mogelijkheid op een goedkope
sociale lening, met rentevoeten van 1,6 tot
2 procent.

Info: www.bilzen.be/meere-weyen I
www.kleinelandeigendom.be

SAMEN TROOST VINDEN
Het verlies van een geliefde is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Vaak heeft men
het gevoel er alleen voor te staan. In coronatijden werd het omgaan met rouw nog
complexer. Daarom voorziet de eerstelijnspsycholoog vanaf volgende maand een
praatgroep rond troost.
Behalve uitleg over de impact van verlieservaringen op lichaam en geest is er ruimte
om verhalen te delen en steun en verbondenheid bij elkaar te vinden. Deelnemers
krijgen tips over wat kan helpen als ondersteuning tijdens het rouwproces.
De praatgroep komt vanaf 8 oktober vier weken lang samen in LDC De Wijzer. Elke
donderdag is er een sessie van 13.30 tot 15.30 uur. Gezien het aantal beschikbare
plaatsen beperkt is, dient men vooraf in te schrijven. De prijs bedraagt vier euro per
bijeenkomst.

Info en inschrijvingen:
089 39 96 20 I
elpouderen@bilzen.be

TOELAGE VOOR
INCONTINENTIEMATERIAAL
Ook dit jaar voorziet de stad een subsidie
voor Bilzerse stoma- en incontinentiepatiënten. De toelage aanvragen is vanaf
nu nog eenvoudiger door het praktische
formulier op de stedelijke website. Surf
hiervoor naar bilzen.be/aanvraagformuliersubsidie-incontinentie/stoma. Het document
kan samen met de vereiste bijlagen vóór 31
december 2020 ingediend worden bij de
Dienst Omgeving aan Schureveld.
Info: Milieudienst I 0800 25 003 I
milieu@bilzen.be
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UIT DE GEMEENTERAAD
TONNAGE- EN SNELHEIDSBEPERKING
OUDE TONGERSESTRAAT

NOG VEILIGERE FIETSVERBINDINGEN IN EIK EN
SPURK
De stad blijft inzetten op meer en veiligere fietspaden.
In het kader van het fietssnelwegen-project worden
de verbindingen tussen het centrum van Bilzen en de
Kieleberg danig verbeterd en uitgebreid.
In een eerdere fase legde men in de Sint-Lodewijkstraat en een stuk van Heesveld een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad aan. Dat wordt doorgetrokken
tot aan de rotonde op Kieleberg. Aan het kruispunt
van Heesveld en de Twaalfbunderweg zullen aanpassingen gebeuren in functie van de zwakke weggebruikers. Daarbij aansluitend – letterlijk en figuurlijk
– doet een deel van Eikerweg voortaan dienst als fietsstraat, meer bepaald tussen de Twaalfbunderweg en
de Zonnelaan (foto).
Sinds enkele maanden is het fietspad in de
Munsterbeek- en Eikerveldweg voorzien van een
dertigtal led-lampen. De oversteek van het fietspad in
Eik zal worden verschoven om de zichtbaarheid ter
plaatse te verbeteren. Tegelijk komen er snelheidsremmende maatregelen op het kruispunt in kwestie.
Voorts wordt in Spurkerweg een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf de Munsterbeekweg tot
aan de Tuinweg. Aan de overkant van de straat zal
men een enkelrichtingsfietspad realiseren. Daardoor
hoeven fietsers komende van Spurk de rijbaan niet te
kruisen aan de spoorbrug.
Aan de werken hangt een prijskaartje vast van 838.965
euro. Dit bedrag wordt volledig gesubsidieerd door
de provincie Limburg. Als alles volgens plan verloopt
starten de werken eind 2020.
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Ook in de Oude Tongersestraat is het voortaan
comfortabeler fietsen. Tot
voor kort gold er tussen
Bivelenweg en de Hasseltsestraat een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Gezien de weg eerder
smal is en er dagelijks
heel wat fietsers passeren
werd beslist de toegelaten
snelheid te verlagen naar
30 km per uur en een tonnenmaatbeperking van 3,5 ton in te voeren. Zo
wordt zwaar verkeer vermeden in de Oude Tongersestraat.

PARKING RIJKHOVEN
GRATIS AFGESTAAN
Op de site van de vroegere pastorij in Rijkhoven realiseerde een projectontwikkelaar een achttal woningen. Afspraak was dat het bedrijf er ook een
openbare parking zou aanleggen op grond van de stad en deze nadien
gratis zou afstaan. De overdraging van de parking aan de stad werd begin
juli goedgekeurd door de gemeenteraad. De zestig plaatsen staan ter
beschikking van de bezoekers van het parochiecentrum, de buurtbewoners
en ouders die hun kinderen naar school brengen en komen halen. Er kwam
tevens een verbinding voor zwakke weggebruikers tussen de Kogelstraat en
Souwveld.
Info: bilzen.be/gemeenteraad

De volgende gemeenteraad vindt digitaal plaats op dinsdag 1 september om
20 uur. Volg hem online via bilzen.be/livestream.

Archieffoto

MOBILITEIT

BETERE ONTSLUITING EN SNELLERE BUSVERBINDING

BILZEN KEURT VERVOERREGIOPLAN
2021 GOED
De stad stemt als eerste Vlaamse gemeente in met het Openbaar
Vervoerplan 2021. Dit plan van de Vlaamse overheid streeft ernaar de
kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Door het uitwerken van
een gelaagd netwerk gaat de basisbereikbaarheid er sterk op vooruit. De
opstart is gepland voor het najaar van 2021.

H

et plan bestaat uit verschillende
lagen die optimaal op elkaar
afgestemd worden. Het hoogste
niveau zijn de stations en spoorweginfrastructuur. De rechtstreekse treinverbindingen vanuit onze stad naar Hasselt
en Brussel en die naar Tongeren en Luik
blijven gegarandeerd.
De tweede laag voorziet in snelle busverbindingen tussen de regionale kernen.
Wat Bilzen betreft worden de populaire
lijnen naar Hasselt, Maastricht en Tongeren
behouden. De verbinding naar Genk
verbetert gevoelig. Op al deze lijnen is er
ieder half uur een bus. Het is mogelijk dat
enkele weinig gebruikte haltes verdwijnen.
Dit betekent dat de reiziger nog sneller
en vlotter in de vier windrichtingen op zijn
bestemming geraakt.
De huidige schoolverbindingen tussen de
dorpen en het centrum, die nu op piekuren
operationeel zijn, blijven eveneens bestaan.
Jongeren uit bijvoorbeeld Rijkhoven
of Mopertingen kunnen dus nog altijd
rekenen op hun bus naar Bilzen en terug.
Ook voor deze lijnen zullen de haltes efficiënter worden. Weinig gebruikte worden
geschrapt en op drukke lijnen komen er bij,
zoals in Rijkhoven.
De laatste trap in het plan is het vervoer
op maat, met o.a. het belbussysteem.
Dat heeft hier altijd goed gefunctioneerd
en wordt veel gebruikt. De belbus is een
bijzonder veilig transportmiddel en bedient
trajecten waar gewone bussen niet komen.
Er zijn vijf belbusgebieden: Bilzen-noord
(701), Bilzen-oost (702), Bilzen-Riemst (703),

Bilzen-Spouwen-Rijkhoven (704) en BilzenHoeselt (706).
De belbus in de regio Bilzen-Hoeselt is één
van de best scorende van Vlaanderen met
in 2019 meer dan 35.000 reservaties. Dit
aanbod wordt dan ook behouden. Tegelijk
streeft men naar een kwaliteitsverbetering
door o.a. de reservatietijd gevoelig in te
korten.
Telefonisch reserveren is mogelijk vanaf
30 dagen tot één uur op voorhand bij de
belbuscentrale Limburg op het nummer
011 85 03 00. Op weekdagen kan men
bellen tussen 6 en 19.30 uur, op zaterdag
van 7.30 tot 17 uur en op zon- en feest-

dagen tussen 7.30 en 15 uur. Online reserveren gebeurt aan de hand van een klantnummer bij De Lijn en kan vanaf 30 dagen
tot één dag op voorhand.
Vervoerbewijzen zijn verkrijgbaar in verschillende verkooppunten zoals krantenwinkels
en supermarkten, in de Lijnwinkel op de
wekelijkse woensdagmarkt en via sms of
app.

Info: 089 51 93 35 I mobiliteit@bilzen.be I
www.delijn.be/nl/belbus
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BRANDWEER OOST-LIMBURG
BOUWT NIEUWE KAZERNE IN BILZEN
EN WERFT AAN
De locatie van de nieuwe kazerne van Brandweerzone Oost-Limburg
in Bilzen is bekend. De toekomstige uitvalsbasis aan de Linnerbocht
en de Alden Biesensingel zal de aanrijtijden gevoelig verkorten en
voor een bijzonder hoge dekkingsgraad zorgen. De zone start alvast
een aanwervingscampagne gericht op vrijwillige brandweerlui.

B

egin juli ging de Bilzerse gemeenteraad akkoord met de bouw van de
nieuwe kazerne aan de Linnerbocht.
De stad koopt hiervoor de nodige gronden
aan om ze vervolgens aan de brandweerzone te geven. De keuze voor de site
ligt voor de hand. De maximumcapaciteit
van het huidige gebouw aan het Begijnhof
is bereikt en de ligging in het centrum
maakt vlot uitrukken niet altijd even evident.
“De twee verouderde kazernes in Bilzen en
Hoeselt maken op termijn plaats voor één
centrale en moderne infrastructuur”, zegt
zonecommandant Dominic Knapen. “De
Linnerbocht ligt ongeveer in het midden
tussen beide gemeentes. Nagenoeg alle
vrijwilligers van beide korpsen wonen
binnen de voorgeschreven perimeter.
Bovendien zullen we veel sneller kunnen
ingrijpen bij calamiteiten in Riemst.”
In afwachting van de aanstelling van een
architectenbureau besliste de zoneraad
een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren.
Bedoeling is het beschikbare terrein zo
efficiënt mogelijk in te richten. Dominic
Knapen: “We willen de gebouwen zo
inplanten dat er geen ruimte wordt verspild.
Alles staat in het teken van veiligheid. Waar

precies komt de uitrit voor onze wagens
bij noodgevallen? Dat is het soort essentiële vragen waarover goed moet worden
nagedacht.”
De kazerne zal alleszins degelijk, praktisch
en sober zijn. Behalve een stelplaats voor
de brandweervoertuigen en het verplichte
aparte vertrek voor de ziekenwagen wordt
o.a. een administratief gebouw opgetrokken.
Ook een oefenterrein en sportveldje zullen
deel uitmaken van de infrastructuur.
Een precieze planning is er momenteel nog
niet. De brandweerzone plant namelijk ook
een nieuwe kazerne in Maasmechelen. Als
alles volgens plan verloopt zal één van de
twee klaar zijn in 2025, de andere volgt kort
daarna. Beide projecten zijn elk goed voor
een investering van 3,75 miljoen euro.
Uiteraard zijn er brandweerlieden nodig om
een kazerne te bemannen en een snelle
uitruk te verzekeren. Om dit in Bilzen en
omstreken te blijven garanderen, werft
Brandweerzone Oost-Limburg nieuwe
vrijwilligers (m/v/x) aan. De Bilzerse Sarah
Spruyt draait al acht jaar mee als vrijwillige
brandweervrouw en vertelt enthousiast
over wat er allemaal bij komt kijken.

Hoe kwam u bij de brandweer terecht?
“Dat heeft alles te maken met mijn familie.
Zowel mijn ouders, opa en twee ooms
waren actief bij de brandweer. Vroeger
woonde ons gezin zelfs in de oude kazerne
in Bilzen. Mijn vader en moeder waren er
conciërge. Toen ik de verhalen hoorde
van mijn broer tijdens diens opleiding aan
de brandweerschool wist ik: “Dat wil ik ook
beleven!””
Hoe ziet de eerste fase eruit?
“Kandidaten dienen eerst het Federaal
Geschiktheidsattest (FGA) te behalen.
Dat bestaat uit een competentietest,
een technische proef en een fysiek
luik. Vervolgens solliciteert men op een
vacature bij de brandweerzone. Kort na de
aanwerving begint de tweejarige opleiding
aan de brandweerschool ’s avonds en in
het weekend, met theorielessen en veel
praktische oefeningen. Stilaan draait men
ook mee in de kazerne en leert zo alle
aspecten van het vak.”
Kan u de praktijk toelichten?
“Vrijwilligers combineren een hoofdberoep
met de brandweer in hun vrije tijd. Vergelijk
het met een bijberoep. Ze moeten binnen
de vier kilometer of op maximum acht
9
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“De brandweer is een zeer
hecht team. Hier helpt u het
verschil te maken.”
Sarah Spruyt

de stad. Het is ook essentieel om goed te
kunnen samenwerken want de brandweer
is een hecht team. Nog een vereiste is te
beschikken over een behoorlijke basisconditie.”
minuten van de kazerne wonen. Dat is nodig
om tijdig te kunnen uitrukken bij dringende
interventies. Er wordt een uurvergoeding
voorzien. Maar we zijn het er allemaal over
eens dat het helpen van mensen en dieren
in nood onze prioriteit is. We kiezen zelf
wanneer we oproepbaar zijn. Op jaarbasis
gaat het om minstens 25 procent. Dat laat
een balans toe tussen privé, hoofdberoep
en de inzet bij de brandweer. De steun
van mijn partner en familie vind ik heel
belangrijk.”

Locatie van de nieuwe brandweerkazerne aan Linnerbocht

Welke vaardigheden komen van pas?
“Er werken hier heel wat mensen met
technische kennis. Dat is handig, gezien het
diverse materieel. Persoonlijk ligt me dat
ook wel. Als kind al knutselde ik liever dingen
in mekaar dan met poppen te spelen. Op
het middelbaar volgde ik elektriciteit en nu
ben ik actief als technisch medewerker bij

Is de brandweer een echte mannenwereld?
“(glimlach) Er zijn nog niet veel vrouwen
bij de brandweer maar dat wil allerminst
zeggen dat ze niet welkom zijn of geschikt,
integendeel! Er wordt hier op dat vlak geen
onderscheid gemaakt. Iedereen werkt
nauw samen met hetzelfde doel voor ogen.”
Waarom raadt u geïnteresseerden aan
zich kandidaat te stellen?
“Omdat het enorme voldoening geeft
om mensen te helpen. Het takenpakket
is bovendien erg ruim: branden blussen,
geknelde personen bevrijden, wespen
verdelgen, stormschade ruimen … Elke interventie is anders en dat houdt het boeiend.
Wie zich voor de brandweer engageert
kan zoveel betekenen voor collega’s en
burgers.”
Info: www.bwol.be

BRANDT HET VUUR OOK IN U?
Op 12 en 19 september zijn er in de voormiddag infosessies in respectievelijk de
brandweerposten van Maasmechelen en Genk. Die laatste is bedoeld voor geïnteresseerden uit o.m. de regio van Bilzen en Hoeselt.
Inschrijven voor het Federaal Geschiktheidsattest van oktober 2020 kan via
www.ikwordbrandweer.be.
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ZOMER IN EIGEN STAD
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SPORT

VAN POWERFOOD TOT SVEN NYS

KOM UIT DE ZETEL VOOR
‘SPORT ANDERS BEKEKEN’
Met meer dan 130 verenigingen, massa’s sportievelingen – waaronder
verschillende op topniveau – en uitgebreide bewegingsmogelijkheden
is Bilzen een echte sportstad. Geen EK voetbal of Olympische Spelen
dit jaar maar toch valt er hier van 25 september t.e.m. 18 oktober heel
wat te beleven op sportief vlak. Een resem bekende en minder bekende
persoonlijkheden nemen de toeschouwers mee van start tot finish.

J

ournalist Eric Dupain bijt de spits af.
Op vrijdag 25 september duikt hij
als moderator in de verhalen van
‘Helden van de sport’ Jacky Mathijssen en
Benny Liebens (onder). Al 27 jaar is Benny
actief als materiaalmeester bij eersteklasseclub STVV. Hij staat tot ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn indrukwekkende
verzameling voetbaltruitjes. Ongeveer 800
zijn het er. “Ik ben bezeten door voetbal.
Naast STVV ben ik ook keeperstrainer
bij Spouwen-Mopertingen en materiaalmeester bij de U17 van de nationale ploeg.
De meest onvergetelijke herinnering heb
ik aan het truitje van Johan Cruijff. Via zijn
zoon Jordi schonk ik het aan het Johan
Cruijff-museum. Zo kwam ik terecht in
Barcelona, waar ik Messi ontmoette en uit
zijn handen een shirt kreeg.”

Een andere gaste is topbadmintonster
Lianne Tan (rechts). Ze werd al elf keer
nationaal kampioen en was de eerste
Belgische badmintonster die zich kon
plaatsen voor de Olympische Spelen: “Het
was even schrikken toen ik hoorde dat de
Spelen van deze zomer werden geannuleerd. Ik had erg hard getraind en keek
er enorm naar uit. Maar ik ga zeker door
tot 2021. Mijn ambitie is om in Tokio uit de
poule te geraken en vervolgens nog een
wedstrijd te winnen. Ik hoop bij de eerste
acht te eindigen.”
Door de coronamaatregelen traint Lianne
momenteel niet in het centrum van de
badmintonfederatie in Luik maar wel in
De Kimpel. “De voorzieningen in Bilzen
zijn heel goed, zowel voor recreatieve als
profsporters. Ik combineer badminton met
mijn job als tandarts. Het is fijn te horen dat
sommige patiënten mijn prestaties volgen.
Badminton is hier namelijk niet zo bekend.”
Van 25 t.e.m. 27 september klimmen
mountainbikers aan De Kimpel in het zadel
voor twee routes van respectievelijk 30 en
50 km. Deelname is gratis. Wie tussen 8
en 12 uur vertrekt krijgt bovendien gratis
proviand mee.
Lopers en wandelaars hebben tijdens
de Offroad Run i.s.m. Bilzen Beweegt op
zondag 4 oktober de keuze tussen twee
gevarieerde routes, met veel groen en
pittige hellingen. Voor sporters met honden
is er een canicross.
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Op zondag 11 oktober kan het hele gezin
’s morgens een frisse neus halen tijdens de
Early Bird Run, een wandel- of looptocht in
de Katteberg met afstanden van 2 tot 9 km.
Aan de finish wachten koffie en kraakverse
ontbijtkoeken.
Geen grootse prestaties zonder gezond
krachtvoer. Dat hoeven niet altijd saaie
dieetgerechten te zijn. Op maandag 12
oktober toveren Claudia Van Avermaet –
zus van wielrenner Greg – en chef Glenn
Van Gerwen tijdens een showcooking in OC
De Blondeswinning culinaire hoogstandjes
op tafel.

SPORT

Tijdens zijn legendarische carrière op de
fiets leerde Sven Nys vaardigheden die hij
nu inzet als ondernemer. Op woensdag 14
oktober toont Nys bij Encon in Munsterbilzen tijdens de inspiratie- en netwerkavond Winners have a plan! hoe sport
een bijdrage kan leveren tot geslaagd
zakendoen.
Zondag 18 oktober wordt de Ronde van
Vlaanderen live uitgezonden op een groot
scherm in de Bilding. Diezelfde dag opent
de fototentoonstelling ‘Sport in beeld’. De
expo i.s.m. Fotoclub De Lens verzamelt
de mooiste beelden van o.a. Wouter
Biesemans, Patrick Smets, stadsfotograaf Rudi Van Beek en zijn voorganger
Valentin Jacobs: “De foto met het leukste
verhaal? Die van Lucien Blyau (links). Ik
ontmoette hem in 2014 tijdens de Eneco

Tour. Zijn passie voor het wielrennen was
onvoorstelbaar. Jarenlang namen de
coureurs alleen blikjes frisdrank van hem
aan omdat ze wisten dat die veilig waren.
Lucien volgde veertig edities van de Tour
de France.”
Tijdens de opening geven de fotografen
zelf uitleg over hun afdrukken. De expo
‘Sport in beeld’ is gratis toegankelijk t.e.m.
zondag 25 oktober in de bibliotheek en de
foyer van De Kimpel.

Info en inschrijvingen: 089 51 95 21 I
sport@bilzen.be I www.bilzen.be/sport
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PRENTENBOEK ELLEN LAMBRICHTS DOET
JONG EN OUD WEGDROMEN
Onlangs verscheen ‘De droom van Helme’,
het eerste prentenboek van Ellen Lambrichts.
Zij groeide op in de drukkerij van haar vader
in Munsterbilzen. Als vijfjarige wist Ellen al dat
ze ooit van tekenen haar beroep zou maken.
Met de publicatie van ‘De droom van Helme’
bij de gerenommeerde uitgeverij Clavis gaat
die wens helemaal in vervulling.
“Het voelt heerlijk om mijn debuut in elke
boekhandel te zien liggen”, zegt Ellen
Lambrichts met terechte trots. Sinds ze in
2018 de finale haalde van de KeyColourswedstrijd zit haar carrière in een stroomversnelling. “Een prentenboek bij een bekende
uitgeverij levert veel zichtbaarheid op en dat
zorgt voor nieuwe opdrachten.”
‘De droom van Helme’ draait om de kracht van vriendschap en fantasie en is bedoeld voor
kinderen vanaf 6 jaar. Maar volwassenen kunnen er net zo goed wat van opsteken, zeker
in deze periode van afstand houden. Ook voor Lambrichts is het een bevreemdende tijd:
“Twee dagen voor de lockdown ben ik verhuisd. Daardoor had het stilvallen van het sociale
leven extra impact op mij. De parallellen met Helme, die zijn vriendinnetje mist, waren
opmerkelijk. Temeer zoveel andere mensen zich in dezelfde situatie bevonden. Gelukkig
kon ik terugvallen op mijn verbeelding. En WhatsApp.”

Zeventien jaar lang was de Bilzerse academie
een tweede thuis voor Ellen. “Dat was een
hele mooie periode. Ik heb het waarschijnlijk
aan mijn leerkrachten in De Wandeling te
danken dat ik illustratrice ben geworden.”
Vaak beklom Lambrichts ook de uitkijktoren
op de Borreberg: “Zeer inspirerend om Bilzen
en omstreken vanuit een ander perspectief
te zien. Voorts ging ik dikwijls stiekem fietsen
in het Munsterbos. Er stond daar een grote
boom waar ik graag verhalen bij verzon. Ik
denk dat ik die woudreus nog altijd terugvind,
zelfs met m’n ogen dicht.”
‘De droom van Helme’ verscheen bij Clavis en
kost 15,95 euro.
Info: www.ellenlambrichts.com I
clavisbooks.com

Ellen omschrijft haar eigen stijl als speels, poëtisch en licht dromerig. “Ik tracht de verwondering weer te geven die te vinden is in kleine dingen. Tekenen is altijd mijn grootste
passie geweest. De geur van pas geslepen potloden en het gevoel ideeën op papier tot
leven te wekken zijn onvervangbaar. Via mijn studies fotografie leerde ik op een andere
manier naar de wereld te kijken. Dit helpt me bij het tekenen.”

TOELAGE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Solidariteit met ontwikkelingslanden is belangrijk. Daarom voorziet de stad een subsidie
voor verenigingen en burgers die zich belangeloos inzetten voor hun medemensen in het
minder begoede Zuiden. Deze toelage kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober
2020.
Het vereiste formulier en de toekenningsvoorwaarden zijn verkrijgbaar aan de balie van
het Sociaal Huis of via mail.
Info: 089 51 94 43 I maarten.vanspauwen@bilzen.be
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ONDERWIJS

ZOMERSCHOOL STOOMT KINDEREN
KLAAR VOOR 1 SEPTEMBER
Afgelopen maand organiseerde de stad voor het eerst een
zomerschool voor leerlingen van het eerste tot en met vijfde leerjaar. In
totaal daagden zo’n zeventig kinderen op, verdeeld over zes klasjes. Op
een plezante manier werden ze in basisschool GoBiLijn voorbereid op
de start van de lessen in september.

N

et zoals vele andere initiatieven
was ook deze zomerschool het
gevolg van de coronaperiode. Toen
de scholen sloten waren het onderwijzend
personeel en hun leerlingen aangewezen
op onlinelessen en -oefeningen.

“Maar het is niet voor iedereen evident om
thuis te studeren en hetzelfde tempo aan
te houden als in de klas”, aldus schepen
van onderwijs Emiel Degrève. “Met de
zomerschool wilden we kinderen die daar
wat nood aan hadden een soort van opfrissingscursus geven. Zo beginnen zij op 1
september op hetzelfde niveau als hun
vriendjes.”
Het initiatief kon rekenen op veel enthousiaste reacties, zowel van de jongeren als
hun ouders. Schepen van Kind en Gezin
Maike Meijers: “De inschrijvingen liepen dan
ook vlot binnen. De eerste week namen
46 kinderen deel, de tweede week waren
er dat 57. Zestien supergemotiveerde
leerkrachten gaven in de voormiddag
taallessen en wiskunde en leidden alles in
goede banen.”
Barbara Schoofs geeft les in De Bloesem
in Munsterbilzen en stelde zich meteen
kandidaat voor de zomerschool: “Tijdens
het afstandsleren merkten we dat
sommige kinderen achterop raakten. Die
situatie wilden we zo snel mogelijk recht-

trekken. In dat opzicht was dit een prima
initiatief. De stad zorgde voor de logistiek
en ondersteuning zodat wij ons volledig
konden concentreren op het lesgeven.
De samenwerking met de monitoren en
andere vrijwilligers verliep vlekkeloos. Alles
stond in het teken van de kinderen.”
Aangezien de vakantie nog volop bezig was,
moest de boog niet de hele tijd gespannen
staan. Daarom was er iedere namiddag
animatie. Een twintigtal studentenmonitoren zette creatieve workshops, sportactiviteiten en spelletjes op touw. Bovendien
werden de kinderen ’s woensdags op een
theater- en goochelshow getrakteerd terwijl
Stijn Moekaars op vrijdag de week op zijn
gekende wijze afsloot met een kwieke
voorstelling.

En wat vonden de kids er zelf van? Zayed:
“Ik volgde twee weken zomerschool. Het
was er heel leuk en de juffen vielen super
mee. ’s Voormiddags oefende ik bijvoorbeeld wiskundige breuken en namiddag
amuseerden we ons. Mijn favoriet waren de
waterspelletjes.”

Info: Kabinet van de schepen van onderwijs: 089 51 92 42
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I N S TA G R A M

ONDERTUSSEN OP
INSTAGRAM
Heeft u zelf leuke foto’s genomen in Bilzen?
Deel ze op Instagram met #bilzagram en/of #visitbilzen en
wie weet vindt u ze terug in deze rubriek!

evacaubergh: #katteberg #staycation

gunnardeckers: #tourdebilzen #rosmeer

nadineppictures: #liefdevoorlimburg

thereyndersfamily: #hoelbeek #wandelen

annsteegen: #waterkasteel #schoonbeek
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CULTUUR

DE KIMPEL KEERT TERUG MET
ONVOORSPELBAAR MOOI SEIZOEN
Die avonden in De Kimpel ook zo gemist? In de Eikenlaan staan ze
te trappelen van ongeduld om het cultuurseizoen weer op gang
te schieten. Geen sinecure gezien de huidige omstandigheden en
ditmaal dus ook geen groots openingsweekend.

D

esalniettemin zwaait het team van
CC De Kimpel met veel plezier en in
alle voorzichtigheid de deuren weer
open na een lange pauze waarin de tribune
noodgedwongen leeg bleef. De stoeltjes
werden afgestoft en de medewerkers zijn
klaar om bezoekers opnieuw te verwennen
met onvergetelijke momenten.
Door COVID-19 zal het seizoen anders
verlopen dan normaal. Voorstellingen
worden coronaproof gemaakt zodat het
publiek een zorgeloze ervaring kan beleven.
Een overzicht van de huidige maatregelen:
- Max. 90 personen per voorstelling. Er
werd een opstelling uitgewerkt waarbij
iedereen anderhalve meter afstand kan
houden en toch op een gezellige en
meeslepende manier samen van cultuur
kan genieten.
- Het dragen van een mondmasker
is verplicht, zowel bij het binnen- en
buitengaan als tijdens de voorstelling.
- Flexibele annuleringsvoorwaarden

PROGRAMMATIE SEPTEMBER*
VRIJDAG 18/9 | 20.15 uur
Humor – Bas Birker – ‘De nieuwe Belg’
ZATERDAG 19/9 | 20.15 uur
Muziek – Jelle Cleymans – ‘In het ruime sop’
ZONDAG 20/9 | 15 uur
Familievoorstelling (2+) – Het Wolk – ‘Zeep’
ZATERDAG 26/9 | 19 uur
Theaterwandeling – Hans Van Cauwenberghe, Michaël Pas, Robbie Cleiren e.a. –
‘Doe niet zo Sapiens’
WOENSDAG 30/9 | 20.15 uur
Humor – William Boeva
Info en tickets: www.dekimpel.be

Alles wordt in het werk gesteld opdat
bezoekers op een veilige wijze kunnen
terugkeren naar hun geliefde cultuurtempel.

*Onder voorbehoud van de evolutie van het coronavirus
Check de website van De Kimpel voor de laatste stand van zaken.
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ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2020

Door de maatregelen tegen het coronavirus is dit overzicht onder voorbehoud. Het is
mogelijk dat sommige activiteiten alsnog worden geannuleerd. Voor een laatste stand
van zaken kan u steeds terecht bij de organisatoren.

Ook in september is de zon nog
vaak van de partij. Ideaal voor een
fiets- of wandeltocht met het hele
gezin. Enkele voorbeelden:
- De fruitspeurtocht met Loes
Bloesem en Mister B voor
kinderen van 6 tot 12 jaar in
Alden Biesen
- De Raadselroute – Fietstocht van
27,5 km door Bilzen, Hoeselt en
Riemst met vragen op 17 locaties
- De lolly’s van de regenboog –
Stadsspeurtocht in het centrum
voor kinderen van 4 tot 10 jaar
- Muziekwandeling Punica
Granatum in de Engelse tuin van
Alden Biesen
Info: www.visitbilzen.be –
www.alden-biesen.be

Bilzen Mysteries Het Verhaal is in
september uitzonderlijk open van
donderdag tot en met zondag,
behalve op 5 en 6 september. En
natuurlijk is er ook nog het net zo
intrigerende Bilzen Mysteries Het
Complot.
Info: bilzenmysteries.be

Dinner in the Sky in Alden Biesen
Sterrenchefs serveren hun sublieme
gerechten aan een tafel in de lucht. De
formule is een absolute primeur voor
België: gastronomisch genieten met een
adembenemend zicht op de Landcommanderij Alden Biesen.
Info: dinnerinthesky.be

6 SEPTEMBER

Kermis in Rosmeer en Munsterbilzen

13 SEPTEMBER

ZinInZang virtueel
Zelfs corona houdt de vrijwilligers van
ZinInZang niet tegen om er elke maand
een feest van te maken, zij het voorlopig
virtueel. Begin september posten zij een
nieuwe meezingvideo met ondertitels.
Die staat helemaal in het teken van de
tachtigste verjaardag van Will Tura. Wij
kijken alvast uit naar ‘El Bandido’!
Info: www.zininzang.be

ELK WEEKEND IN SEPTEMBER

Gegidste rondleidingen in de Landcommanderij Alden Biesen met vertrek om
14.30 uur in het toeristisch onthaalcentrum
Info: 089 51 93 61 –
rondleidingenAB@vlaanderen.be –
www.alden-biesen.be
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T.E.M. 6 SEPTEMBER

• Open Monumentendag
Stadswandeling ‘Huizen met een
verhaal’ – Een gids neemt u mee langs
historische panden in het centrum en
licht niet alleen de bouwkundige geschiedenis toe maar ook de families die er
woonden, politieke intriges, oorlogsverhalen en nog veel meer. Vertrek tussen
14 en 17 uur. Gratis deelname, vooraf
inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: www.dekimpel.be
• Kermis in Rijkhoven

18 T.E.M. 20 SEPTEMBER

Plantjesweekend voor Kom op tegen
Kanker
O.w.v. het coronavirus worden de azalea’s
voor het eerst online te koop aangeboden van 1 tot 20 september. De plantjes
oppikken kan op een afhaalpunt in de
buurt, bij Aveve ofwel worden ze aan huis
geleverd. Van 18 t.e.m. 20 september
verkopen vrijwilligers de azalea’s ook op
pleinen, aan winkels en deur aan deur. Wie
hierbij wil helpen, mag zich aanmelden op
onderstaande website.
Info en bestellingen:
www.plantjesweekend.be

ACTIVITEITEN

20 SEPTEMBER
• Kunst op de Markt
Het openluchtatelier voor één dag
is inmiddels een vaste waarde
geworden op de Bilzerse evenementenkalender. Blader naar pag.
4 voor een voorsmaakje.
Info: 089 51 95 38 –
cultuur@bilzen.be

• Fruitwandeling in Alden Biesen – Deze tocht van 4 km voert
langsheen de grootste openbare
hoogstamboomgaard van WestEuropa. Vertrek om 14 uur aan het
Toeristisch Onthaalcentrum
Info: www.visitbilzen.be

•

•

Jobdag voor onthaalouders van Ferm
Kinderopvang
Info: 070 24 60 41 –
kinderopvang.limburg@samenferm.be

VANAF 25 SEPTEMBER

Sport anders bekeken
Een hele maand lang komt de
Sportdienst
met
verrassende
activiteiten op de proppen, zowel
voor fanatieke sportievelingen
als supporters die liever van aan
de zijlijn toekijken. Plaats een
demarrage naar pagina’s 12 en 13
om het volledige programma te
ontdekken.
Info: 089 51 95 21 – sport@bilzen.be –
www.bilzen.be/sport

27 SEPTEMBER
• Boekenmarkt vanaf 12 uur op de
Markt. Ook de pop-upbib is weer van
de partij. Ideaal om in het aanbod
boeken, strips, magazines, muziek,
dvd’s en games van bibliotheek De
Kimpel te duiken!
Info: bilzen.bibliotheek.be

• Kermis in Waltwilder

Kermis in Hoelbeek en Kleine-Spouwen

22 SEPTEMBER

Vrouwenavond ‘Papa’s prinses of mama’s
meisje?’ om 19.30 uur bij Marianne Franssen
in de Wagenstraat 6 in Merem
Info: 0498 19 80 70 –
www.MarianneFranssen.be

23 SEPTEMBER
•

Bloedcollecte om 18 uur in het
parochiecentrum, St. Catarinastraat in
Mopertingen
Info: 0486 17 11 74 –
www.rodekruis.be/bilzen

Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie tijdig
in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor oktober
moeten uiterlijk 10 september zijn ingegeven. Surf
voor een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
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MEER EN BETERE
SPEELRUIMTE VOOR
BILZERSE JEUGD
Onze stad telt niet minder dan 29 buurtspeelpleintjes en één grote speeltuin. Om al
deze infrastructuur op peil te houden, is er
voortdurend onderhoud nodig. Het beleid
werkte daarom een ambitieus investeringsprogramma voor speelruimte uit voor de
periode 2020 – 2025 en dat levert concrete
resultaten op.
In Mopertingen werd speeltuin Kleehofkens
opgewaardeerd met een toestel en vogelnestschommel. Hetzelfde geldt voor het
speelplein aan De Kimpel. Daar kwamen
twee constructies bij plus een valdempende bodem in kunstgras. Alles is ook toegankelijk voor minder mobiele kinderen, wat het samenspel bevordert.
Buitenschoolse kinderopvang Domino in Beverst beschikt sinds kort over een blits speeltoestel met praktische gietvloer (foto). Speeltuin Edelhof in Munsterbilzen onderging
een grondige opknapbeurt. Omdat de klimpiramide uit 1988 z’n beste tijd gehad
had, liet de stad een modern exemplaar installeren. De sfeer van de gloriedagen is
daarmee helemaal terug. Zeker in combinatie met het grote coronaproof terras van de
vernieuwde cafetaria.
In het centrum is de indrukwekkende pop-upspeeltuin en reuzenzandbak nog tot eind
september hét verzamelpunt voor kinderen. Ook de komende jaren zullen de speelpleintjes in de deelgemeenten gerenoveerd worden. Tevens zijn er plannen voor de
heraanleg van het skatepark aan De Kimpel. Om maar te zeggen: de jeugd zit goed in
Bilzen.
Info: Jeugddienst I 089 51 95 41 I jeugd@bilzen.be

STAD DRAAGT ZORG
VOOR BOMEN
Het was de voorbije weken puffen door
de hitte. Ook de natuur kreunde onder de
loden zon. Om te vermijden dat de bomen
in het centrum uitdroogden, plaatste de
Groendienst speciale waterzakken van 75
liter. De focus ligt op nieuw aangeplante
bomen alsook op exemplaren die moeilijker
water opnemen. De zakken worden twee
keer per week gevuld en geven het water
geleidelijk af.
In bermen en grasvelden krijgen jonge
bomen een gietrand in kunststof. Deze
houdt het water rond de stamvoet en
verhindert dat het wegsijpelt. In totaal
voorziet de stad circa 200 waterzakken en
350 gietranden in het centrum, de Bilzerse
dorpskernen, parken en op industrieterreinen.
Info: Milieudienst I 0800 25 003 I
milieudienst@bilzen.be

BEPAAL MEE DE TOEKOMST VAN LIMBURG
De provincie maakte een Beleidsplan Ruimte op met als doel Limburg te
profileren als een dynamische en aantrekkelijke regio. Om de mogelijke
effecten op mens en milieu in kaart te brengen werd een plan-milieueffectrapportage opgestart.
In het kader van de publieke inspraak is het mogelijk de volledig verklaarde
kennisgeving van 1 september t.e.m. 30 oktober te raadplegen op de Afdeling
Ruimte aan Schureveld of op de stedelijke website, die ook meer info over
het project bundelt. Voorstellen en reacties kunnen worden ingediend tot en
met 30 oktober.
Info: Gratis nummer 1700 I www.bilzen.be/openbaar-onderzoek-ruimte-milieu I
www.mervlaanderen.be
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NIEUW IN BILZEN
In schoonheidssalon Lacolich in de Graaf de
Renessestraat 35 in Schoonbeek biedt Christine
Gerits een breed gamma aan, van gelaatsverzorging en nagels lakken tot stramme spieren
losmaken. Christine werkt met een 100%
natuurlijk product om de huid te beschermen en
de celgroei te stimuleren.
Info: 0476 34 11 70 I info@lacolich.be I
www.lacolich.be I Facebook: Lacolich

Barbier Fabian in de Schietboomstraat 53 in
Munsterbilzen meet klanten in een handomdraai
een klassieke dan wel moderne snit aan. Baarden
worden tot in de puntjes verzorgd en liefhebbers
van een glad geschoren hoofd weten bij deze ook
waarheen.
Info: 0494 67 30 75 I fabian.hoogenberg@gmail.com
I Facebook: Barbier Fabian

Met Leverenaanhuis.be lanceren Jochen Martens
en Franky De Wit een nieuwe webshop. Ze leveren
binnen het uur drankjes en hapjes aan huis zodat
u zelf niet meer de deur uit hoeft. Van maandag
t.e.m. vrijdag staan Jochen en Franky paraat van 17
tot 24 uur en in het weekend tussen 14 en 24 uur.
Info: 0470 85 88 27 I leverenaanhuis@gmail.com
I www.leverenaanhuis.be

Hairfashion Di Noi is verhuisd van Beverst
naar de Stationlaan 2, op de hoek van
de Demerwal. Maurizio staat in voor het
vakkundig knippen van dames en heren,
terwijl Jennifer een experte is op het vlak
van de nieuwste kleurtechnieken.
Info: 089 23 77 23 I Facebook: Hairfashion Di Noi by Maurizio & Jennifer

Secrets in De Commanderie 11 is gespecialiseerd in lingerie, slaapkleding, party
dresses en themapakjes voor hem en
haar. Er geldt een korting van 10% op de
eerste aankoop. De winkel is op vrijdag
open van 16 tot 20 uur en op zaterdag
van 14 tot 20 uur.

MELDINGSKAART

NIET
FRANKEREN

GEEF UW MELDING DOOR VIA:
www.bilzen.be/melding

STAD BILZEN

Stad Bilzen

DA 852 – 290 - 9

0477 99 35 25

Deken Paquayplein 1

deze kaart

3740 Bilzen

ACHTERAAN

NIEUWE UITVALSBASIS
VOOR WIT-GELE KRUIS
Na meer dan 60 jaar heeft het Wit-Gele Kruis Munsterbilzen verlaten. De organisatie voor thuisverpleging had meer ruimte nodig en verhuisde daarom naar een grotere locatie in de Tongersestraat 58. Ook daar staan de verpleegkundigen 24/24 en 7/7 klaar om kwalitatieve zorg te
verlenen. Ze volgen continu bijscholingen en zijn zo altijd mee met nieuwe verpleegtechnieken,
-materialen en digitale tools.
Patiënten en mantelzorgers kunnen bij het Wit-Gele Kruis terecht voor o.m. inspuitingen,
insuline en diabeteseducatie, dieetadvies, wondzorgen, oncologische en palliatieve zorg aan
huis, pijnpompen, bloednames, geestelijke gezondheidszorg, om de wekelijkse medicatie klaar
te zetten en kraamzorg.
Info: 089 41 22 29 I bilzen@limburg.wgk.be I www.witgelekruis.be

VERMIJD
UITHUISZETTING
Jaarlijks
dreigen
duizenden
gezinnen op straat te worden gezet
wegens huurachterstallen. Om dit
te vermijden richtte de Vlaamse
regering het Fonds ter Bestrijding
van Uithuiszettingen op. Zowel de
huurder als verhuurder kunnen bij
het OCMW een minnelijke begeleidingsovereenkomst opstarten aan
de hand van een afbetalingsplan.
De achterstal mag minstens twee
keer de huurprijs bedragen en
maximaal zes keer. Binnen de vijf
dagen na de ondertekening van de
overeenkomst maakt het OCMW
50 procent van het achterstallige
bedrag over aan de verhuurder,
met een maximum van 1.250 euro.
De regeling geldt voor huurachterstallen sinds 1 april 2020. Wie meer
info wil, neemt best contact op met
het Sociaal Huis.
Info: 089 51 92 00 I
sociaalhuis@bilzen.be

ONDERWERP MELDING:

Plaats:
......................................................................................................................................................................................................... 		

wegdek

riolering
fiets- & voetpaden
bermbeheer & beplanting
grachten
sluikstort
verkeerssituatie & signalisatie
bushalte
andere

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Toelichting:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................		
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Defecte straatverlichting kunt u melden op het gratis
nummer 0800 63 535 of via www.fluvius.be.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Afzender (naam & adres): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel./gsm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum: ........................................................................ Handtekening:
In de mate van het mogelijke wordt aan uw melding gevolg gegeven.
Anonieme kaarten worden niet opgevolgd.

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
Alle info over de openingsuren van de stadsdiensten vindt
u op www.bilzen.be, net zoals eventuele wijzigingen.
• Stedelijk administratief centrum: 089 51 92 00 en
info@bilzen.be
• Sociaal Huis: 089 51 94 80 en sociaalhuis@bilzen.be
• Ruimtelijke Ordening: 089 51 93 00 en ruimte@bilzen.be
• CC De Kimpel: www.dekimpel.be
• Toeristisch infokantoor en Onthaalcentrum:
www.bezoekbilzen.be/contact
• Recyclagepark: 0800 90 720 en limburg.net/recyclageparken
De Dienst Bevolking is vanaf september opnieuw open op
zaterdagvoormiddag, enkel op afspraak.
In zwembad De Kimpel is het verplicht op voorhand te
reserveren. De openingsuren en tijdsblokken vindt u op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
Het Toeristisch Onthaalcentrum in Alden Biesen is elke
werkdag open van 9 tot 17 uur en tijdens het weekend
en op feestdagen van 10 tot 17 uur. Het Toeristisch
Infokantoor en de Dienst Evenementen in het oude
stadhuis zijn elke werkdag open van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur en op woensdag doorlopend van 9 tot 16
uur. T.e.m. 15 september is het Infokantoor tijdens het
weekend ook toegankelijk van 11 tot 15 uur.
Vanaf 1 september is bibliotheek De Kimpel in de week
open van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. Op woensdag is
dat tot 19 uur. Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers
er terecht tussen 9 en 12 uur.

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

In het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1 in Bilzen,
tenzij anders vermeld
Burgemeester Johan Sauwens
Personeel, politie, brandweer, veiligheid, intergemeentelijke
samenwerking, omgevingsvergunningen, wonen, mobiliteit, ICT
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Bruno Steegen
Lokale economie, toerisme, vreemdelingen, inburgering,
promotie
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Peter Thijs
Sport en recreatie, jeugd en jeugdwelzijn, evenementen en
feestelijkheden, communicatie, citymarketing
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkhoven,
groenonderhoud, senioren, land- en tuinbouw
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Fons Caubergh
Financiën, aanbestedingen, aankopen, toegankelijkheid,
personen met een beperking, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, kerkfabrieken
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Griet Mebis
Cultuur, verenigingen, vrijwilligers, academie, kinderopvang
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• Op afspraak | 089 51 92 42

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN: 089 59 00 59
Gewone wachturen: van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
Feestdagen: van 19 uur (dag voor feestdag) tot 8 uur
(dag na feestdag)
APOTHEKERS:
Tussen 9 en 22 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22 en 9 uur: 078 05 17 33 (zonaal tarief)
TANDARTSEN: 0903 39 969 (1,50 euro/min.)
Bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9 en
18 uur

Schepen Maike Meijers
Sociaal beleid, pensioenen, volksgezondheid, Kind en Gezin,
buurtopbouwwerk, gelijke kansen, milieu, dierenwelzijn, erfgoed
• Op afspraak | 089 51 92 41
Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Op afspraak | 089 51 92 41
Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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BILZEN VERENIGD

Archieffoto

D

e coronacrisis heeft op diverse vlakken
een grote impact, ook op het verenigingsleven. Daarom keert de Vlaamse
regering 87,3 miljoen euro uit het noodfonds
uit aan lokale besturen om plaatselijke organisaties extra ondersteuning te bieden.
Voor onze stad gaat het om een dotatie van
425.078 euro. Die wordt integraal geïnvesteerd
in Bilzerse jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen. Dat gebeurt in twee schijven.
Van het bedrag gaat 207.496 euro rechtstreeks
naar organisaties die door corona onvoorziene
kosten hebben of inkomsten misliepen door
uitgestelde activiteiten. Deze eenmalige toelage
helpt hen een moeilijke periode te overbruggen
en plannen te maken voor de toekomst.
Verenigingen die niet getroffen werden kunnen
volgens het solidariteitsprincipe afstand doen
van hun deel van de Vlaamse dotatie. Op die
manier blijft er meer budget over voor zij die
er echt nood aan hebben. Engagement is nu
misschien wel belangrijker dan ooit.

COLOFON

Het stadsbestuur rekent op de onderlinge
solidariteit en is ervan overtuigd dat iedereen
de aanvraag te goeder trouw zal indienen. Alle
sectoren worden immers getroffen. De seniorenverenigingen zagen heel wat activiteiten
in het water vallen. Hun publiek is een risicogroep voor het coronavirus, waardoor het
moeilijk blijft om activiteiten te organiseren.
Het gaat over een lange periode van verlies.
Voor veel organisaties kan deze bijkomende
ondersteuning een groot verschil maken.
Het jeugdwerk alleen al telt 2.300 deelnemende kinderen, dit dankzij de inzet van 375
jongeren in leiding en bestuur. Het spreekt
voor zich dat de stad die werking ook in de
toekomst wil garanderen. Voor veel kinderen
is dit namelijk hun belangrijkste vrijetijdsbesteding.
Een 220-tal organisaties aangesloten bij de
Cultuurraad ontving al een werkingsbijdrage.
Dat is nodig gezien er jaarlijks zo’n 8.400
activiteiten georganiseerd worden.

Met de resterende 217.582 euro beoogt
de stad initiatieven op te zetten om het
Bilzerse verenigingsleven verder te stimuleren. Momenteel loopt er een bevraging
waarbij organisaties kunnen aangeven welke
hun financiële behoeftes zijn. Ook andere
voorstellen en vernieuwende ideeën zijn
welkom. Aan de hand van al deze informatie
zal het beleid een voorstel doen om het
tweede deel van de dotatie zo gepast mogelijk
te besteden in functie van het cultuur-, sport-,
jeugd- en seniorenaanbod.
De Vlaamse subsidie staat volledig los van
de reguliere werkingsbijdragen. In dat kader
voorzag de stad dit jaar al een bedrag van
125.000 euro. Dat is een stijging van 15
procent in vergelijking met 2019. Door de
eenmalige toelage ook over te dragen aan de
verenigingen in moeilijkheden, komt daar nu
nog een stevige schep bovenop.

Info: www.bilzen.be/vrije-tijd
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